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BEKNOPTE MOTIVERING
Algemene opmerkingen
Dit wetgevingsvoorstel beoogt het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
(EFG) te hernieuwen en brengt een aantal wijzigingen aan in het EFG om de doeltreffendheid
ervan te verbeteren.
De rapporteur steunt het EFG en stimuleert de uitbouw van het EFG voor de periode van het
MFK 2014-2020, in aanvulling op nationaal en regionaal werkgelegenheidsbeleid en andere
EU-fondsen
Versterking van het EFG is des te belangrijker omdat de EU een zeer open economie is die
gevoelig is voor externe schokken. De EU erkent met het EFG ook dat de liberalisering van
handel en investeringen de arbeidsmarkt heeft gemondialiseerd en dat die openheid, die
overwegend voordeel oplevert voor de EU-economie, in sommige regio’s en sectoren sociale
nadelen kan opleveren.
In de eerste plaats moet het EFG worden uitgebouwd om redenen van efficiëntie en
billijkheid. De “om handelsredenen werkloos geworden werkenden” komen gemiddeld
moeilijker weer aan de slag en lijden meer inkomensverlies wanneer ze wel weer aan de slag
komen. Om handelsredenen werkloos geworden werkenden hebben over het algemeen ook
vaker beroepsvaardigheden in beroepen en industrieën die op hun retour zijn.
In de tweede plaats is de handelssector die getroffen wordt door de open handel groter
geworden omdat innovatie en technologieën de bevoorradingsketen van goederen en diensten
steeds internationaler hebben gemaakt. Het EFG moet dus worden uitgebouwd zonder enige
activiteit uit te sluiten van subsidiëring..
In de derde plaats moet de EU een aanpassingsinstrument hebben om de gevolgen van haar
handelsovereenkomsten voor de EU-arbeidsmarkt op te vangen, in symmetrie met haar
exclusieve bevoegdheid voor het sluiten van internationale handelsovereenkomsten. Dit is
niet alleen een kwestie van gelijke kansen maar ook van politieke economie. Van burgers kan
niet verwacht worden dat zij de open handel steunen als de EU niet kan optreden om
werkenden te steunen die werkloos zijn geworden door de toegenomen openheid voor
concurrerende ondernemingen in derde landen die goederen en diensten aanbieden.
In dit voorstel wordt een expliciet verband gelegd tussen het EFG en het effect van
internationale handelsovereenkomsten door te erkennen dat landbouwers getroffen kunnen
worden door de aanstaande bilaterale EU-handelsovereenkomsten of een multilaterale
overeenkomst in WHO-verband. Maar werkenden in niet-landbouwsectoren mogen niet
worden uitgesloten van de begunstigden die kunnen claimen dat zij zijn overgegaan tot een
andere arbeidsactiviteit tengevolge van een internationale handelsovereenkomst.
Overigens stelt de rapporteur voor dat het Europees Parlement instemt met
handelsovereenkomsten (zoals de vrijhandelsovereenkomsten EU-Mercosur en EU-India) na
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ervoor te hebben gezorgd dat het EFG, met name in termen van begrotingskredieten, in staat
zal zijn de gevolgen voor de werkende bevolking in Europa op te vangen.
Grondige analyse van het voorstel
De rapporteur stemt in met de wijzigingen die gericht zijn op het behouden van door de crisis
gemotiveerde amendementen van 2009, met name de verlaging van de drempel van het aantal
werkloos geworden werkenden om in aanmerking te komen voor subsidie en verhoging van
het maximale EFG-medefinancieringspercentage.
Ook moeten het EFG en het Europees Sociaal Fonds (ESF) duidelijk van elkaar worden
gescheiden omdat zij zeer verschillende doeleinden hebben.
Uitbreiding van het EFG tot het midden- en kleinbedrijf (MKB), zelfstandigen en
landbouwers vormt een welkome stap. Zij waren tot dusverre uitgesloten als begunstigden
van subsidiëring uit het fonds. De uitbreiding tot werkenden met niet-standaard
arbeidscontracten laat zien dat het EFG in zijn huidige opzet te strenge voorwaarden stelde
om efficiënt te kunnen zijn.
Toch komt het belangrijkste aspect van het EFG in het voorstel niet echt aan bod: er
verstrijken gemiddeld 11 maanden tussen aanvraag en uitbetaling van de subsidie. De
Commissie stelt zich een benchmark ten doel van 8 maanden door het administratieve proces
van dossiers, betalingen en interinstitutionele afspraken te versnellen. Maar de
begrotingsprocedure (die voorschrijft dat de twee begrotingsautoriteiten, de Raad en het
Parlement, iedere aanvraag voor het EFG goedkeuren) zal een obstakel blijven voor een
sneller proces.
De rapporteur steunt dat het EFG gerichte programma’s medefinanciert. Waar mogelijk
moeten deze programma’s ervoor zorgen dat de scholing bijdraagt tot de overstap naar banen
in nieuwe sectoren die juist baat hebben bij de openheid van de EU.
Tenslotte wordt in het Commissievoorstel de huidige drempel voor jaarlijkse
vastleggingskredieten vastgesteld op € 429 miljoen wat over een periode van 7 jaar neerkomt
op € 3 miljard. De maximale uitgaven voor landbouwers worden voor die periode vastgesteld
op €2,5 miljard. De huidige jaarlijkse middelen zijn weliswaar sterk onderbenut, maar door
de verruiming van de subsidiabele basis voor het EFG zal het aantal aanvragen waarschijnlijk
stijgen en derhalve moet het maximum wellicht worden herzien, met name als het
handelsbeleid van de EU zorgt voor een aantal handelsovereenkomsten die gevolgen hebben
voor de werkgelegenheid van de werkende bevolking van de EU.
AMENDEMENTEN
De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Op 26 maart 2010 ging de Europese
Raad akkoord met het voorstel van de
Commissie om de aanzet te geven tot een
nieuwe strategie, Europa 2020. Een van de
drie prioriteiten van de Europa 2020strategie is inclusieve groei, die inhoudt dat
mensen kansen worden geboden door veel
werkgelegenheid te creëren, te investeren
in vaardigheden, armoede te bestrijden en
de arbeidsmarkten,
opleidingsmogelijkheden en
socialezekerheidsstelsels te moderniseren
om mensen te helpen zich voor te bereiden
op en om te gaan met verandering, en de
opbouw van een hechtere samenleving.

(1) Op 26 maart 2010 ging de Europese
Raad akkoord met het voorstel van de
Commissie om de aanzet te geven tot een
nieuwe strategie, Europa 2020. Een van de
drie prioriteiten van de Europa 2020strategie is inclusieve groei, die inhoudt dat
mensen kansen worden geboden door veel
werkgelegenheid te creëren, te investeren
in vaardigheden, armoede te bestrijden en
de arbeidsmarkten,
opleidingsmogelijkheden en
socialezekerheidsstelsels te moderniseren
om mensen te helpen zich voor te bereiden
op en om te gaan met verandering, en de
opbouw van een hechtere inclusieve
samenleving waarin niemand wordt
uitgesloten.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In overeenstemming met de mededeling
"Een begroting voor Europa 2020" moet
het toepassingsgebied van het EFG worden
verbreed om het landbouwers
gemakkelijker te maken zich aan te passen
aan een nieuwe marktsituatie die het
gevolg is van internationale
handelsovereenkomsten in de
landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende aanpassing
van de landbouwactiviteiten van de
getroffen landbouwers om hen te helpen in
structureel opzicht concurrerender te
worden of om hun overstap naar
activiteiten buiten de landbouw te
vergemakkelijken.

(5) In overeenstemming met de mededeling
"Een begroting voor Europa 2020" moet
het toepassingsgebied van het EFG worden
verbreed om het landbouwers
gemakkelijker te maken zich aan te passen
aan een nieuwe marktsituatie die het
gevolg is van internationale
handelsovereenkomsten in de
landbouwsector en die leidt tot een
verandering of een ingrijpende aanpassing
van de landbouwactiviteiten van de
getroffen landbouwers om hen te helpen in
structureel opzicht concurrerender te
worden of om hun overstap naar
activiteiten buiten de landbouw te
vergemakkelijken. In deze verordening
moet worden erkend dat dit beginsel kan
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worden uitgebreid tot alle werkenden die
werkloos zijn geworden door
internationale handelsovereenkomsten,
met inbegrip van landbouwers.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Wat betreft landbouwers, moet het
toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door de
Unie zijn gesloten overeenkomstig artikel
XXIV van de GATT of van in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie gesloten
multilaterale overeenkomsten. Dit geldt
voor landbouwers die binnen een periode
die ingaat met de parafering van dergelijke
handelsovereenkomsten en drie jaar na de
volledige tenuitvoerlegging ervan afloopt,
van hun eerdere landbouwactiviteiten
afstappen of deze aanpassen.

(8) Wat betreft werkenden die getroffen
zijn door internationale
handelsovereenkomsten, moet het
toepassingsgebied van het EFG
begunstigden omvatten die getroffen zijn
door bilaterale overeenkomsten die door de
Unie zijn gesloten overeenkomstig artikel
XXIV van de GATT of van in het kader
van de Wereldhandelsorganisatie gesloten
multilaterale overeenkomsten. Dit geldt
voor landbouwers en andere om
handelsredenen werkloos geworden
werkenden die binnen een periode die
ingaat met de parafering van dergelijke
handelsovereenkomsten en drie jaar na de
volledige tenuitvoerlegging ervan afloopt,
van hun eerdere landbouwactiviteiten
afstappen of deze aanpassen.

Motivering
Het EFG moet het symmetrische werkgelegenheidsinstrument worden om de gevolgen van
handelsovereenkomsten in het algemeen op te vangen. Industrie- en dienstverlenende
bedrijven worden evenzeer getroffen door handelsovereenkomsten als de landbouwsector.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die in aanzienlijke mate
zullen bijdragen tot de inzetbaarheid van
de werkloos geworden werkenden. De
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen
12 maanden na de datum van aanvraag ten
minste 50% van de werkenden voor wie
steun wordt aangevraagd op de
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe
activiteiten is begonnen.

(10) Bij de opstelling van het
gecoördineerde pakket van actieve
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de
lidstaten de voorkeur geven aan
maatregelen die ertoe zullen leiden dat de
werkloos geworden werkenden opnieuw
aan de slag kunnen. De lidstaten dienen
ernaar te steven dat binnen 12 maanden na
de datum van aanvraag ten minste 50% van
de werkenden voor wie steun wordt
aangevraagd op de arbeidsmarkt is
teruggekeerd of nieuwe activiteiten is
begonnen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Conform het beginsel van goed
financieel beheer dienen de financiële
bijdragen uit het EFG niet in de plaats te
komen van maatregelen waarvoor de
ontslagen werkenden in het kader van de
structuurfondsen van de Unie of ander
beleid of andere programma's van de Unie
in aanmerking komen.

(12) Conform het beginsel van goed
financieel beheer dienen de financiële
bijdragen uit het EFG niet in de plaats te
komen van maatregelen waarvoor de
ontslagen werkenden in het kader van de
structuurfondsen van de Unie of ander
beleid of andere programma's van de Unie
in aanmerking komen, zoals het ESF of
het GLB.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Om de nefaste gevolgen van de
mondialisering tegen te gaan, moeten er
eveneens duurzame banen gecreëerd
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worden in de Unie door een echte EUstrategie uit te werken om de productie
terug naar de EU te halen, die gepaard
moet gaan met eerlijke mededinging met
de grote opkomende landen en met een
daadkrachtig beleid ter ondersteuning van
de groei. Het bevorderen van de sociale
dialoog, het verbeteren van de kwaliteit
van producten en van de informatie aan
de consument, het uitbreiden van
onderzoek en innovatie, het creëren van
nieuwe publieke en private
financieringsinstrumenten voor de
economie en het ontwikkelen van kleine
en middelgrote ondernemingen zijn
doeltreffende instrumenten om de
productiecapaciteit van de Unie te
versterken.

Amendement

7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – sub 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door de Unie
in staat te stellen solidariteit te tonen met
werkenden die werkloos zijn geworden als
gevolg van uit de globalisering
voortvloeiende grote structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen,
handelsovereenkomsten die van invloed
zijn op de landbouw, of een onverwachte
crisis, en om financiële ondersteuning te
bieden ten behoeve van hun snelle
terugkeer op de arbeidsmark of het
afstappen van of een aanpassing van hun
landbouwactiviteiten.

2. Het EFG heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de economische groei en de
werkgelegenheid in de Unie door de Unie
in staat te stellen solidariteit te tonen met
werkenden die werkloos zijn geworden als
gevolg van uit de globalisering
voortvloeiende grote structurele
veranderingen in de
wereldhandelspatronen,
handelsovereenkomsten die sterk van
invloed zijn op economische sectoren van
de Unie, met name de landbouw, of een
financiële en economische crisis, en om
financiële ondersteuning te bieden ten
behoeve van hun snelle terugkeer op de
arbeidsmark of het afstappen van of een
aanpassing van hun activiteiten.
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Het EFG heeft tot doel dat de Unie,
die het gemeenschappelijk handelsbeleid
als exclusieve bevoegdheid heeft, ook
haar eigen aanpassingsinstrument heeft
dat in staat is de potentiële verliezen op te
vangen die veroorzaakt worden door de
internationale handelsovereenkomsten die
zij afsluit.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag vast
werk vinden.

3. Acties waaraan uit hoofde van artikel 2,
onder a) en b), een financiële bijdrage uit
het Fonds wordt toegekend, hebben tot
doel dat ten minste 50% van de werkenden
die aan deze acties deelnemen, binnen een
jaar na de datum van de aanvraag tot de
arbeidsmarkt toetreedt. Deze doelstelling
moet opnieuw worden beoordeeld bij de
tussentijdse herziening van deze
verordening.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende structurele
veranderingen in de

(a) werkenden die werkloos zijn geworden
als gevolg van ingrijpende veranderingen
in de wereldhandelspatronen, die met name
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wereldhandelspatronen, die met name
blijken uit een aanzienlijke toename van
de invoer in de Unie, een snelle afname
van het marktaandeel van de Unie in een
bepaalde sector of een verplaatsing van
activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,

blijken uit een sterke verandering in het
uitvoer-invoerpatroon van de handel van
de Unie in goederen of diensten, een
afname van het marktaandeel van de Unie
in een bepaalde sector of een verplaatsing
van activiteiten naar derde landen, wanneer
deze gedwongen ontslagen een significant
negatief effect hebben op de lokale,
regionale of nationale economie,

Motivering
Alle ingrijpende veranderingen die veroorzaakt worden door open handel moeten eronder
vallen, zelfs als de afname langzaam is.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) werkenden die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen gedurende een periode die
ingaat bij de parafering door de Unie van
de handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor de
desbetreffende landbouwsector bevatten,
en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

c) werkenden, met inbegrip van
landbouwers, die van hun eerdere
activiteiten afstappen of deze aanpassen of
overstappen naar een andere sector
gedurende een periode die ingaat bij de
parafering door de Unie van de
handelsovereenkomst die
handelsliberaliseringsmaatregelen voor de
desbetreffende landbouwsector bevatten,
en die drie jaar na de volledige
tenuitvoerlegging van deze maatregelen
afloopt, mits deze leiden tot een
omvangrijke toename van de invoer in de
Unie van een landbouwproduct of producten in combinatie met een
aanzienlijke daling van de prijzen van
dergelijke producten op het niveau van de
Unie of, indien van toepassing, op
nationaal of regionaal niveau.

Motivering
Ook andere soorten activiteiten die getroffen worden door internationale
handelsovereenkomsten moeten onder het artikel vallen. In het artikel moet worden bepaald
dat vele om handelsredenen werkloos geworden werkenden hun activiteiten radicaal moeten
wijzigen door de open handel.
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Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden die
werkzaam zijn in het bedrijf, mits zij, in
het geval van landbouwers, reeds de door
de desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.

(d) eigenaren-bedrijfsleiders van micro-,
kleine en middelgrote ondernemingen en
zelfstandigen (inclusief landbouwers) en
alle leden van het huishouden van wie is
opgegeven dat zij werkzaam zijn in het
bedrijf, mits zij reeds de door de
desbetreffende handelsovereenkomst
getroffen producten vervaardigden voordat
de maatregelen betreffende de specifieke
sector werden uitgevoerd.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Op kleine arbeidsmarkten of in
uitzonderlijke omstandigheden, die door de
aanvragende lidstaat naar behoren moeten
worden onderbouwd, kan een aanvraag
voor een financiële bijdrage op grond van
dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan
wordt aan de criteria van lid 1, onder a) en
b), als ontvankelijk worden aangemerkt,
wanneer de gedwongen ontslagen ernstige
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid
en de lokale economie. De betrokken
lidstaat vermeldt aan welke criteria voor
steunverlening onder lid 1, onder a) of b),
niet volledig wordt voldaan.

2. Op kleine arbeidsmarkten of in
uitzonderlijke omstandigheden, met name
ten aanzien van collectieve aanvragen
door MKB-bedrijven, die door de
aanvragende lidstaat naar behoren moeten
worden onderbouwd, kan een aanvraag
voor een financiële bijdrage op grond van
dit artikel, zelfs als niet volledig voldaan
wordt aan de criteria van lid 1, onder a) en
b), als ontvankelijk worden aangemerkt,
wanneer de gedwongen ontslagen ernstige
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid
en de lokale economie. De betrokken
lidstaat vermeldt aan welke criteria voor
steunverlening onder lid 1, onder a) of b),
niet volledig wordt voldaan.

Motivering
Deze wijzigingen zijn noodzakelijk omwille van de samenhang met artikel 2, punt c.
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wat betreft landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan een
aanzienlijk aantal landbouwers is voldaan,
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 24 vast tot aanwijzing van de in
aanmerking komende sectoren of
producten, tot bepaling van de getroffen
geografische gebieden voor zover van
toepassing, tot vaststelling van een
maximumbedrag voor mogelijke
ondersteuning op het niveau van de Unie,
de referentieperioden, de voorwaarden
voor steunverlening aan landbouwers en de
data voor de subsidiabiliteit van de
uitgaven alsook tot vaststelling van de
uiterste termijn waarop de aanvragen
moeten worden ingediend en, zo nodig, de
inhoud van deze aanvragen
overeenkomstig artikel 8, lid 2.

3. Wat betreft de om handelsredenen
werkloos geworden werkenden, met
inbegrip van landbouwers, stelt de
Commissie, nadat een
handelsovereenkomst is geparafeerd en
wanneer zij op grond van de informatie,
gegevens en analyses waarover zij
beschikt, van oordeel is dat waarschijnlijk
aan de voorwaarden voor steunverlening
overeenkomstig artikel 2, onder c), aan een
aanzienlijk aantal om handelsredenen
werkloos geworden werkenden, met
inbegrip van landbouwers is voldaan,
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 24 vast tot aanwijzing van de in
aanmerking komende sectoren of
producten, tot bepaling van de getroffen
geografische gebieden voor zover van
toepassing, tot vaststelling van een
maximumbedrag voor mogelijke
ondersteuning op het niveau van de Unie,
de referentieperioden, de voorwaarden
voor steunverlening aan om
handelsredenen werkloos geworden
werkenden, met inbegrip van landbouwers
en de data voor de subsidiabiliteit van de
uitgaven alsook tot vaststelling van de
uiterste termijn waarop de aanvragen
moeten worden ingediend en, zo nodig, de
inhoud van deze aanvragen
overeenkomstig artikel 8, lid 2.

Motivering
Deze wijzigingen zijn noodzakelijk omwille van de samenhang met artikel 2, punt c.
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) landbouwers die van hun eerdere
landbouwactiviteiten afstappen of deze
aanpassen naar aanleiding van de
parafering van een handelsovereenkomst
door de Unie als bedoeld in een
overeenkomstig artikel 4, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling.

c) om handelsredenen werkloos geworden
werkenden, met inbegrip van landbouwers
die van hun eerdere landbouwactiviteiten
afstappen of deze aanpassen naar
aanleiding van de parafering van een
handelsovereenkomst door de Unie als
bedoeld in een overeenkomstig artikel 4,
lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling.
Motivering

Deze wijzigingen zijn noodzakelijk omwille van de samenhang met artikel 2, punt c.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen of, in het
geval van landbouwers, om van hun
eerdere activiteiten af te stappen of deze
aan te passen. Het gecoördineerd pakket
van individuele dienstverlening kan met
name het volgende omvatten:

1. Een financiële bijdrage kan worden
bestemd voor actieve
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van
een gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening, bedoeld om de
werknemers voor wie steun is aangevraagd
weer aan een dienstbetrekking of
zelfstandige arbeid te helpen of, in het
geval van om handelsredenen werkloos
geworden werkenden, met inbegrip van
landbouwers, om van hun eerdere
activiteiten af te stappen of deze aan te
passen, bij voorkeur door hen te helpen bij
de overgang naar groeisectoren die baat
hebben bij handelsliberalisering. Het
gecoördineerd pakket van individuele
dienstverlening kan met name het volgende
omvatten:
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Motivering
Het EFG moet rekening houden met het feit dat die gerichte programma’s het meest effectief
zijn die de werkende bevolking helpen bij de overstap van een achteruitgaande sector naar
aantrekkende economische activiteiten.
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) hulp bij het zoeken van een baan,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor,
outplacementbegeleiding, bevordering van
ondernemerschap, steun bij het uitoefenen
van een zelfstandige activiteit en het
opzetten van een eigen bedrijf of bij het
afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen), individuele
opleiding en omscholing, waaronder ICTvaardigheden en certificering van
opgedane ervaring;

(a) individuele opleiding en omscholing,
waaronder ICT-vaardigheden en
certificering van opgedane ervaring, hulp
bij het zoeken van een baan, maatregelen
om banen te scheppen,
loopbaanbegeleiding, adviesverlening,
begeleiding door een mentor, bevordering
van ondernemerschap, steun bij het
uitoefenen van een zelfstandige activiteit
en het opzetten van een eigen bedrijf of bij
het afstappen van of een aanpassing van de
activiteit (waaronder investeringen in
fysieke bedrijfsmiddelen);

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals
sollicitatietoelagen, premies bij
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle
beperkt zijn tot de duur van de door het
nodige bewijsmateriaal gestaafde
activiteiten op het gebied van het actief
zoeken naar werk, een leven lang leren of
opleiding;
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Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) maatregelen om met name benadeelde of
oudere werknemers te stimuleren om op de
arbeidsmarkt te blijven of op deze terug te
keren.

c) maatregelen om met name benadeelde of
oudere werknemers te stimuleren om op de
arbeidsmarkt terug te keren.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
twaalf weken na ontvangst van een
volledige aanvraag af of, als dit eerder is,
(in het geval van een onvolledige
aanvraag) binnen zes maanden na de datum
van de oorspronkelijke aanvraag.

1. De lidstaat dient een volledige aanvraag
in bij de Commissie binnen een periode
van 12 weken vanaf de datum waarop
wordt voldaan aan de in artikel 4, lid 1 of
2, of, indien van toepassing, vóór de
overeenkomstig artikel 4, lid 3, door de
Commissie vastgestelde uiterste termijn. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde omstandigheden kan aan de
aanvraag binnen zes maanden na de datum
van aanvraag door de aanvragende lidstaat
aanvullende informatie worden
toegevoegd, waarna de Commissie de
aanvraag aan de hand van de beschikbare
informatie beoordeelt. De Commissie rondt
haar beoordeling van de aanvraag binnen
acht weken na ontvangst van een volledige
aanvraag af of, als dit eerder is, (in het
geval van een onvolledige aanvraag)
binnen zes maanden na de datum van de
oorspronkelijke aanvraag. Bij de
behandeling van de aanvragen dient de
Commissie ervoor te zorgen dat de EFGmiddelen worden uitbetaald aan die
sectoren, regio’s en lidstaten waar de
behoefte het grootst is.
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in de landbouwsector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de Europese
Unie is geparafeerd overeenkomstig artikel
XXIV van de GATT of van een
multilaterale overeenkomst, geparafeerd in
het kader van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte
niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;

(a) een beredeneerde analyse van het
verband tussen de gedwongen ontslagen en
de grote structurele veranderingen in de
wereldhandelspatronen of de door een
onverwachte crisis veroorzaakte ernstige
ontwrichting van de lokale, regionale of
nationale economie of de nieuwe
marktsituatie in eender welke sector in de
lidstaat, die het gevolg is van een
handelsovereenkomst die door de Europese
Unie is geparafeerd overeenkomstig artikel
XXIV van de GATT of van een
multilaterale overeenkomst, geparafeerd in
het kader van de Wereldhandelsorganisatie
overeenkomstig artikel 2, onder c). Deze
analyse is gebaseerd op statistische en
andere informatie op het meest geschikte
niveau om aan te tonen dat de in artikel 4
bepaalde criteria voor steunverlening
vervuld zijn;

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. De Commissie zorgt ervoor dat een
uit het EFG verstrekte subsidie niet van
invloed is op de mate waarin de ontvanger
in aanmerking komt voor andere fondsen
van de Unie, zoals het ESF of het GLB
voor landbouwers.
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie voert informatie- en
communicatieactiviteiten betreffende
EFG-gevallen en -resultaten uit.

3. De Commissie voert informatie- en
communicatieactiviteiten uit om ervoor te
zorgen dat alle landen, regio’s en
werkgelegenheidssectoren van de Unie op
de hoogte zijn van deze mogelijkheden en
brengt jaarlijks per land en per sector
verslag uit over het gebruik van het fonds.
Motivering

Sommige lidstaten maken momenteel onvoldoende gebruik van het ESF. Overigens zullen er
nu wellicht meer sectoren en begunstigden van het ESF profiteren dan vroeger.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De instellingen, die inzien dat er
dringend besluiten moeten worden
genomen om ervoor te zorgen dat
werkenden zo spoedig mogelijk onder deze
programma’s vallen, doen hun best de
periode voor de behandeling van de
aanvragen zoveel mogelijk te beperken.
Motivering

De samenhang tussen het EU-handelsbeleid en het EFG impliceert dat de
begrotingskredieten voor het EFG moeten worden herzien vóór iedere
vrijhandelsovereenkomst. Uit het oogpunt van symmetrie mag dan er dan ook geen enkele
internationale handelsovereenkomst worden uitgevoerd zonder de bepalingen van het EFG
aan te passen om het doel ervan te verwezenlijken.
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. Het begrotingsbeheer van het EFG
zal anticiperen op toekomstige
vrijhandelsovereenkomsten die er wellicht
toe zullen leiden dat werkenden werkloos
worden zoals gedefinieerd in artikel 1 en,
zo nodig, een herziening van deze
verordening voorstellen om ervoor te
zorgen dat de begroting van het EFG in
zijn behoeften blijft voorzien. De
instemming met een internationale
overeenkomst kan afhankelijk worden
gesteld van de beschikbaarheid van EFGmiddelen om de werkende bevolking van
de Unie in staat te stellende gevolgen van
deze overeenkomst op te vangen.
Motivering

De samenhang tussen het EU-handelsbeleid en het EFG impliceert dat de
begrotingskredieten voor het EFG moeten worden herzien vóór iedere
vrijhandelsovereenkomst. Uit het oogpunt van symmetrie mag dan er dan ook geen enkele
internationale handelsovereenkomst worden uitgevoerd zonder de bepalingen van het EFG
aan te passen om het doel ervan te verwezenlijken.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Deze evaluaties bevatten de cijfers
over het aantal aanvragen en hebben
betrekking op het functioneren van de
programma's per land en per sector, om te
beoordelen of het EFG de beoogde
begunstigden bereikt.
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